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Karl Jaspers o totalitaryzmie

Niemcy stanowią cud medyczny: potrafi ą chodzić 
sztywno wyprostowani, mimo złamanego kręgosłupa.

K. Jaspers

Według Karla Jaspersa fi lozofi a posiada polityczne konsekwencje, które należy ba-
dać. „Czym jest dana fi lozofi a, okazuje się w jej politycznych przejawach”1 – twierdził 
autor Rozumu i egzystencji. Zajmowało go poszukiwanie powiązań między fi lozofi ą 
a polityką, zwłaszcza w kontekście uetycznienia tej ostatniej. Jednak dziedzina polityki 
nie interesowała Jaspersa od początku. Aż do wybuchu I wojny światowej jego postawa 
była całkowicie apolityczna2. Pochłaniały go zagadnienia estetyczne, sprawy duchowe, 
mniej cesarz i „śmieszni książęta”, będący obiektami dowcipów. Sytuacja uległa dia-
metralnej zmianie w roku 1914, gdy miał 31 lat – wówczas zaangażował się w bieżące 
wydarzenia polityczne. Odtąd

…problematyka społeczno-polityczna była główną treścią dojrzałego okresu jego życia, w którym 
pozostawał wierny sformułowanemu przez siebie postulatowi: „Filozofi a i polityka powinny się 
połączyć” – zejść, zjednoczyć3.

Do najobszerniejszych publikacji poświęconych polityce zalicza się cztery dzieła Jas-
persa: Die geistige Situation der Zeit (1931), Problem winy (1946), Die Atombombe und 
die Zukunft des Menschen (1958) oraz Wohin treibt die Bundesrepublik? (1966). Natu-
ralnie, spod jego pióra wyszły także pomniejsze, lecz istotne teksty, dotyczące zagadnień 
politycznych, te jednak uchodzą za wiodący głos w politycznych sprawach jego epoki.

Najsilniejszy wpływ na polityczne poglądy Jaspersa wywarł Max Weber. Szczegól-
nie inspirująca okazała się myśl narodowa autora Gospodarki i społeczeństwa, a także 

1 K. Jaspers, Philosophie der Welt, München 1958, s. 365–366. Cyt. za: R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 
1978, s. 132.

2 K. Jaspers, Autobiografi a fi lozofi czna, przeł. S. Tyrowicz, Toruń 1993, s. 67.
3 F. Zawadzki, Filozofi a a polityka w poglądach Karla Jaspersa, „Humanitas”, t. 2, Wrocław 1979, 

s. 251.
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jego postulat ocalenia wielkiego dziedzictwa zachodniego – ducha liberalizmu, wolności 
i różnorodności osobistego życia. Od Webera przejął Jaspers wizję polityki rozważnej, 
samoograniczającej się, takiej która zdobywa w świecie zaufanie i zasługuje na miano 
„wielkiej”. Niezwykle ważną myśl wypowiedział Weber, odpowiadając na pytanie Jas-
persa dotyczące sytuacji w roku 1919 (okazała się ona prawdziwa również w odniesieniu 
do wydarzeń późniejszych). Jaspers zapytał Webera, co zrobić, gdy komuniści dojdą 
do władzy? Ten odpowiedział, że należy się wówczas przestać tą kwestią interesować. 
Przyjęcie takiej postawy – postawy, podkreślmy, rezygnacji, obrazuje sytuację, w jakiej 
znalazły się jednostki w okresie narodowego socjalizmu. W Problemie winy Jaspers pi-
sał: „Kiedy nie można odeprzeć argumentów, człowiek się wycofuje”4. Nie posiadając 
żadnych możliwości wpływu na władzę, wycofywano się w obliczu brutalnej rzeczy-
wistości. Pogląd ten zyskuje na wartości, jeśli uświadomimy sobie, że Niemcy mogły 
uzyskać wolność jedynie z zewnątrz, same nie były w stanie uwolnić się od jarzma 
nazizmu. Intencje myśli Webera, w pełni zinternalizowane przez Jaspersa, zmierzały do 
tego, by unaocznić fakt, że polityką przestajemy się interesować, gdy nie mamy już po-
czucia jakiegokolwiek wpływu. Polityka jest polityką – w opinii tych dwóch myślicieli 
– dopóki mogą się ścierać diametralnie odmienne poglądy, dopóki dochodzi do polemi-
ki, przekonywania jednych do drugich, tak iż kształtuje się opinia publiczna i mamy do 
czynienia z prawdziwą debatą polityczną. W ten sposób „Swoją myślą polityczną Max 
Weber ukształtował moją” – wspominał po latach5.

Po zakończeniu I wojny światowej wątki polityczne pojawiły się w twórczości autora 
Filozofi i egzystencji pod wpływem otrzymanej propozycji opracowania tysięcznego to-
miku serii Göschena. Realizując to zadanie, Jaspers wyznaczył sobie cel zaznajomienia 
czytelnika z moralno-duchową sytuacją i nauczenia go uważnej obserwacji. Ze swojego 
opus magnum – Philosophie – wyodrębnił wątki odnoszące się do teraźniejszości. Dzieło 
miał gotowe w roku 1930. Nosiło tytuł Die geistige Situation der Zeit. Ostatecznie uka-
zało się w Berlinie w roku 1931 (przez rok rękopis przeleżał w szufl adzie). Ściśle rzecz 
biorąc, książkę ukończył we wrześniu, gdy ogłoszono wyniki wyborów do Reichstagu, 
w których narodowi socjaliści odnieśli pierwszy sukces. Sukces nazistów napawał go zdu-
mieniem i przerażeniem. Jaki był w tym czasie stosunek Jaspersa do nazizmu? Przyznaje, 
że coś wiedział o faszyzmie i niewiele o narodowym socjalizmie: „Sądziłem wówczas, 
że nazbyt jest obłędny, by stał się w Niemczech możliwy”6. Jakże pomylił się w swojej 
diagnozie rzeczywistości, choć po latach bronił swojej fi lozofi cznego nastawienia.

Jedno z Jaspersowskich ujęć totalitaryzmu odnosi się do kwestii antropologicznej. 
Z jednej strony, fi lozof podkreśla niesamowitość i szaleństwo tkwiące w człowieku. 
Zdumiewa go fakt, że nie omija to ludzi „duchowo utalentowanych”. Zacni na pozór 
obywatele okazali się wiarołomni, a przyzwoici – złośliwi. Zapanował egoizm, bezmyśl-
ność, krótkowzroczność, pasywność. Dlatego jego spojrzenie na człowieka uległo zmia-
nie. Rzeczy dawniej niemożliwe do pomyślenia o ludzkim gatunku, w jego epoce stały 
się rzeczywistością. Człowieczeństwo straciło swój właściwy wymiar. Dzieje jak gdyby 

4 K. Jaspers, Problem winy, przeł. J. Garewicz, „Etyka” 1979, t. 17, s. 199.
5 K. Jaspers, Autobiografi a..., s. 70.
6 Ibidem, s. 73.
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się cofnęły7. Z drugiej jednak strony, pojawiły się jednostki niezłomne, ludzie wierni 
zasadom, skorzy do pomocy, odważni, roztropni. Ten wymiar ludzkiego zachowania jest 
dla Jaspersa postawą znamionującą właściwe i niezniszczalne człowieczeństwo. Pojawi-
ły się jednak w okresie nazizmu czyny, przysparzające trudności w ich klasyfi kacji. Cho-
dzi o spóźnione bohaterskie zrywy, które trudno jednoznacznie interpretować, ponieważ 
nie miały szans realizacji i nie przystawały do zbiorowej świadomości, przez co jawiły 
się jako dwuznaczne. Równie trudne do ogarnięcia były wieści o ginących Żydach, jak 
i przeciwnikach reżimu. Świat uległ zmianie przede wszystkim od strony antropologicz-
nej. Intelektualne próby ogarnięcia tych przemian nie przynosiły oczekiwanych rezulta-
tów. Jaspers przywołuje idee Nietzschego, ale konstatuje, iż w tym czasie jego myśl nie 
odpowiadała nihilistycznej rzeczywistości. Brakowało idei przepowiadających to, co się 
stało. Filozof czuł się bezbronny wobec tych zmian.

Jaspers wraz z żoną przetrwali okres nazizmu bez zewnętrznych obrażeń. Po czasie 
dowiedzieli się, iż termin ich wywózki wyznaczono na 15 kwietnia 1945 roku – 1 kwiet-
nia do Heidelbergu wkroczyli Amerykanie. Nie była to łatwa sytuacja. Po latach pisał:

Jako Niemiec nie mogę zapomnieć, że zawdzięczamy z żoną życie Amerykanom, przeciwnikom 
tych Niemców, którzy zamierzali nas unicestwić w imieniu narodowosocjalistycznego państwa8.

Jaspers uchyla się w swojej autobiografi i od opisu lat 1933–1945. Lapidarnie wspo-
mina tylko o usunięciu z władz uniwersytetu w Heidelbergu (1933), pozbawieniu profe-
sury (1937) oraz zakazie druku, który objął go w roku 1938. W ten sposób pojawia się 
kolejny wymiar totalitaryzmu w Niemczech – aspekt jurydyczny. Jaspers jako obywa-
tel utracił prawne gwarancje w państwie. Był obywatelem, a mimo to nie chroniło go 
żadne prawo. Czuł się, jak gdyby rzucono go na pastwę losu, mimo iż więzi społeczne 
nadal trwały. Przywiązanie bliskich, przyjaciół, a nawet kupców9 nie wystarczało mu 
jako obywatelowi, choć właśnie dzięki postawie tych, znajdujących się w mniejszości, 
Niemców zachował poczucie związku z państwem. Jednakże zarówno on, jego żona, jak 
i owa grupka wyjątkowych ludzi nie byli uznawani za „właściwych” Niemców przez na-
rodowych socjalistów. W tym czasie towarzyszyło Jaspersowi uczucie bezsilności, dla-
tego wykazywaną w tym okresie bierność i ostrożność określił mianem „pełnej winy”. 
W Problemie winy tak pisał o bezsilności:

Decyzja, że mimo bezsilności chce się żyć, jest aktem tak doniosłym, że uzasadnia życie. Wyni-
ka z niego przemiana, która modyfi kuje całą skalę wartości. W urzeczywistnieniu takiej decyzji 
z wszystkimi jej konsekwencjami w postaci pracy i cierpienia, kryją się chyba dla duszy ludzkiej 
najwyższe możliwości. Niczego nie otrzymuje się za darmo. Nic nie przychodzi samo. Tylko na 
podstawie tak jasnej decyzji można uniknąć błędów samoponiżenia i dumnego uporu10.

Aspekt obywatelskich rozważań o totalitaryzmie skłonił Jaspersa do roztaczania 
wizji obywatela świata. W pierwszej kolejności należało być człowiekiem, a dopiero 

07 Hermann Rauschning twierdził, że nazizm to regres w rozwoju systemu politycznego. Od pluralizmu 
do wodza i drużyny. Por. H. Rauschning, Rewolucja nihilizmu, przeł. S. Łukomski, Warszawa 1996.

08 Ibidem, s. 74.
09 Jaspers opisuje szerzej tę sytuację w dziennikach z okresu 1939–1942, których fragmenty znajdują się 

w Schicksal und Wille, München 1967, s. 43–163.
10 K. Jaspers, Problem winy, s. 198.
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w drugiej – członkiem danego narodu. Celem zasadniczym Jaspersowskich dociekań 
było stworzenie ponadnarodowej instancji, do której mógłby zwrócić się obywatel bez-
prawnie traktowany przez państwo. Instancję taką określał mianem „solidarności wszyst-
kich państw”. Raziła go przyjęta w stosunkach międzynarodowych zasada nieingeren-
cji w wewnętrzne sprawy państwa. Za jej zasłoną kryła się tolerancja dla przestępstw 
dokonywanych przez państwo na swoich obywatelach. Źle rozumiana suwerenność 
prowadzi – zdaniem fi lozofa – do samowolnie, suwerennie popełnianych przestępstw. 
Ani państwo, ani żadna władza tego państwa nie powinna stać ponad prawem. Takiej 
sytuacji przeciwstawiał ideę zbiorowej odpowiedzialności państw, które piętnowałyby 
bezprawie i przestępstwa w danym państwie. Argumentował za tym, wskazując, że de 
facto takie szykanujące własnych obywateli państwo zagraża wszystkim. Postulat Ja-
spersa doczekał się realizacji i w czasach współczesnych dysponujemy taką instancją 
w postaci Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – jednego z czołowych 
organów Wspólnot Europejskich, który pełni wymieniane przez Jaspersa funkcje, jako 
międzynarodowy sąd konstytucyjny i administracyjny.

Analiza zjawiska totalitaryzmu sprawiła, że Jaspers zweryfi kował swoje poglądy na 
temat niemieckości11. W ten sposób pojawia się kolejny wymiar rozważań o tym sy-
stemie – aspekt patriotyczny. Filozof nie ukrywał, iż dwanaście lat życia w reżimie 
nazistowskim zdystansowało go wobec Niemiec jako „tworu politycznego”. Wbrew po-
wszechnemu pragnieniu zwycięstwa Niemiec on oczekiwał wkroczenia aliantów (już 
w 1936 roku) i pokonania Hitlera. Pragnął, aby pozostali Niemcy, owa scharakteryzo-
wana w superlatywach mniejszość, zaczęła kształtować nową rzeczywistość. Trudnym 
dylematem stała się świadomość bycia Niemcem. Zadawał pytanie, co to znaczy nim 
być? Niemieckość nieprzysparzającą problemów defi niował przez język, ojczyznę, po-
chodzenie, uczestnictwo w wielkim duchowym dziedzictwie, przez potęgę rozumianą 
jako służba moralno-politycznej idei. Jaspers podnosił wieloznaczność pojęcia „nie-
mieckość”. Omówił dwa jej ujęcia. Pierwsze, polityczne, przysparza najwięcej kłopotu, 
ponieważ „sprowadza jedną katastrofę dziejową po drugiej”12. I drugie, o charakterze 
bardziej uniwersalnym, w którego świetle

To, co niemieckie, żyje w rozległej duchowej przestrzeni, w duchowych zmaganiach, w twórczości, 
niekoniecznie mieniąc się niemieckim, nie przypisując sobie ani celów niemieckich, ani niemiec-
kiej pychy, czerpiąc żywotność z rzeczy, idei, z komunikacji ze światem13.

Rok 1933 przyniósł zwątpienie w Niemców i tak rozumianą niemieckość. Pojawił 
się poważny dylemat, jak ma się czuć żona Jaspersa, niemiecka Żydówka? Ostatecznie 
po dojściu nazistów do władzy Jaspers wraz z żoną przyjęli postawę dystansu wobec 
Rzeszy Niemieckiej (w politycznym rozumieniu pojęcia niemieckości), mieli jednak 
pogłębioną przez te wydarzenia świadomość, iż są „całkowicie i nieuchronnie” Niem-
cami (w drugim znaczeniu). Pozostałe dylematy związane z tym zagadnieniem zostały 
nierozstrzygnięte.

11 Temu zagadnieniu Jaspers poświęcił osobny tekst Was ist Deutsch? Zob. K. Jaspers, Hoffnung und 
Sorge. Schriften zur deutschen Politik 1945–1965, München 1965.

12 K. Jaspers, Autobiografi a..., s. 78.
13 Ibidem.
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Warto także przybliżyć czysto egzystencjalny wymiar bytowania Jaspersa w tota-
litaryzmie. Pozornie prowadził życie – jak sam określił – „higieniczne”. Co kryje się 
pod tym pojęciem? Zewnętrzna stabilizacja materialna – nadal otrzymywał wynagro-
dzenie na uniwersytecie, ponadto przysługiwała mu żywność i węgiel. W odniesieniu do 
wymiaru wewnętrznego, można stwierdzić, że miał czas na rozmyślania, lecz poczucie 
niebezpieczeństwa górowało nad wszystkim. Nie było widać żadnych dających nadzie-
ję oznak na przetrwanie tyranii. W tym kontekście ujawnia się pewna psychologiczna 
skłonność ludzi do realizacji swoich zadań w rytmie poprzedzającym katastrofę. Jaspers 
kontynuował swoją pracę naukową, choć – jak zwrócił mu uwagę pewien młody przy-
jaciel – nigdy tego nie opublikuje, a manuskrypty i tak zostaną spalone. Jaspers odrzekł 
na to nieco fi lozofi cznie i, jak wyznaje, z rozbawieniem: „Nigdy się tego nie wie”14. Stał 
na stanowisku, że w razie „gdyby miało to kiedyś runąć”, nie chciałby mieć pustych rąk. 
Nie życzył sobie, by zastano go w bezczynności. Dlatego sumiennie wykonywał swoją 
pracę. Postawa przyjęta przez Jaspersa wobec totalitarnego systemu przywodzi na myśl 
sytuację liryczną z Piosenki o końcu świata Czesława Miłosza:

W dzień końca świata
(...) Rybak naprawia błyszczącą sieć
(...) Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa
I łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa
(...) Tylko siwy staruszek (...)
Powiada przewiązując pomidory:
Innego końca świata nie będzie15.

Kluczowym wątkiem rozważań o totalitaryzmie jest, naturalnie, omówienie jego 
teoretycznych aspektów. Jaspers szczegółowo analizuje to zagadnienie w książce Die 
Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politische Bewusstsein in unser Zeit wyda-
nej w roku 1958. W ujęciu Jaspersa totalitaryzm jest systemem społecznym opartym „na 
państwowej kontroli indywidualnej działalności i przymusowym kierowaniu przez apa-
rat władzy wszelkimi dziedzinami życia społecznego i kulturalnego”16. Jaspers przeciw-
stawia totalitaryzm liberalnemu modelowi społeczeństwa. Twierdzi, iż obydwa systemy 
konkurują z sobą, wyznaczając zarazem dwa typy stosunków międzynarodowych. Tota-
litaryzm eliminuje możliwość wewnętrznych sporów partyjnych, uznaje jedną partię, nie 
akceptując opozycji. Niweluje wszelką dyskusję i odmienne poglądy. Niszczy wolność 
słowa, propaguje tylko jedną wykładnię prawa, jedną wizję moralności, jedną ideologię. 
Stosuje przemoc bądź to militarną, bądź ideologiczną. Utrudnia nawiązanie kontaktów 
z konkurencyjnym systemem wolnościowym, pielęgnując w obywatelach uczucie wro-
gości. Unifi kując system zarządzania wewnątrz państwa, wszelkie spory przenosi na 
stosunki międzynarodowe. Dlatego totalitaryzm niesie z sobą zarzewie wojny. Jaspers 
wyprowadza następującą konkluzję: „Świat totalitarny jest słaby wewnątrz i silny na 
zewnątrz. Na zewnątrz może uprawiać swą propagandę (...). Wewnętrznie może utrzy-

14 Ibidem, s. 76.
15 Cz. Miłosz, Piosenka o końcu świata [w:] Od Staffa do Wojaczka. Poezja polska 1939–1988. Antolo-

gia, pod red. B. Drozdowskiego, B. Urbankowskiego, Łódź 1991, t. 1, s. 502–503.
16 K. Jaspers, Die Atombombe und die Zukunft des Menschen. Politische Bewusstsein in unser Zeit, 

München 1958. Cyt za: Z. Kuderowicz, Filozofi a o szansach pokoju. Problemy wojny i pokoju w fi lozofi i XX 
wieku, Białystok 1995, s. 156.
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mać swe panowanie tylko przez terror”17. Jaspers przyznaje na kartach swojej autobio-
grafi i, że wyraziściej dostrzegł totalitaryzm za sprawą inspirującej przyjaźni z młodszą 
o pokolenie Hannah Arendt-Blücher18, z którą prowadził dyskusje, jakie odbywał tylko 
z „nielicznymi mężczyznami”.

Tematem wieńczącym refl eksje o totalitaryzmie jest zagadnienie, jak się odnaleźć 
w sytuacji po upadku systemu totalitarnego? Swoje przemyślenia Jaspers zawarł w prze-
mówieniach i wykładach wygłaszanych zimą 1945–1946 roku, wydanych w roku 1946 
w tomie Problem winy.

Jak wspomniano, Amerykanie wkroczyli do Heidelbergu 1 kwietnia 1945 roku. 
Pierwszym polem działalności Jaspersa był uniwersytet. Zainicjował powołanie komisji 
profesorów, której celem było przygotowanie planu działalności uniwersytetu po przej-
ściowym jego zamknięciu. Idea uniwersytetu była niezwykle żywa w twórczości Jasper-
sa, zajmował się nią w różnych okresach życia19, dlatego ta sprawa po upadku reżimu 
stała się dla niego priorytetem20.

Drugim obszarem była polityka, choć w niej nie udzielał się tak intensywnie jak 
na uczelni. Prowadził rozmowy z Amerykanami, otrzymał nawet od nich propozycję 
objęcia stanowiska ministra kultury, gdy tworzyli tymczasowy rząd. Ubolewał, że nie 
mógł się bezpośrednio zaangażować w działalność polityczną (względy zdrowotne). 
Miał oczywiście swoje zdanie na temat bieżących problemów. W przekonaniu Jaspersa 
Amerykanie powinni otwarcie zarządzać Niemcami, zaś władzę należało przekazać naj-
rozsądniejszym patriotom niemieckim, nie zaś politycznie skorumpowanym partyjnym 
weteranom. Istotne było, aby przy pewnej samodzielności Niemiec zainicjować spon-
taniczny proces edukacji. Jaspers miał świadomość, że nie jest ważny aspekt teoretycz-
ny – zaznajamianie z publikacjami na temat demokracji – lecz praktyczne doświadcze-
nie tego systemu. Chciał więc zaktywizowania społeczności lokalnych, by nauczyć się 
współodpowiedzialności i realizacji własnych celów. W ten sposób po upływie pewnego 
czasu dałoby się wyłonić najlepszych polityków w wolnych wyborach. Utrata wpły-
wów władz okupacyjnych powinna odbywać się stopniowo. Na pewno nie powinno się 
szybko wprowadzać „demokracji partyjnej”, ponieważ Niemcy po upadku nazistów nie 
potrafi ą się jeszcze odnaleźć w nowej rzeczywistości i rozsądnie zadecydować w wybo-
rach o obliczu swej ojczyzny. Jego propozycje rozwiązania sytuacji, w jakiej znalazły się 
Niemcy, potwierdzają głoszony przez Jaspersa pogląd o niemożności poradzenia sobie 
z systemem totalitarnym od wewnątrz, stąd pojawia się potrzeba pomocy zewnętrznej21.

17 Ibidem, s. 143. Cyt. za: Z. Kuderowicz, Filozofi a..., s. 156.
18 O tej niezwykłej znajomości pisze Mark Lilla w swojej książce Lekkomyśłny umysł. Intelektualiści 

w polityce, przeł. J. Margański, Warszawa 2006, s. 13–47.
19 Następujące teksty Jaspersa traktują o idei uniwersytetu: Die Idee der Universität, Berlin 1923 (i roz-

szerzone wydanie z 1946 roku), Die geistige Situation der Zeit, Berlin 1931; Erneuerung der Universität. 
Reden und Schriften 1945–1946, Heidelberg 1986; The European Sprit, Londyn 1948.

20 Jak ważną rolę odegrał Jaspers w reaktywowaniu uniwersytetu w Heidelbergu, świadczy jego kore-
spondencja z pierwszym rektorem po upadku Trzeciej Rzeszy. Zob. K. Jaspers, K.H. Bauer, Briefwechsel 
1945–1968, Berlin 1983.

21 Nadmieńmy, że Amerykanie odrzucili sugestie Jaspersa, ponieważ ich naród nie zaakceptowałby „ko-
lonialnej administracji” w Niemczech. Istotne było także, by nie dawać Rosjanom przykładu „dyktatorskie-
go” administrowania.
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Aktywna polityka była w przypadku Jaspersa wykluczona, otworem stała natomiast 
dziedzina nauki. Poważnym polem badawczym po doświadczeniach totalitaryzmu była 
historia. Owoc tych studiów to książka O źródle i celu historii wydana w 1949 roku. 
Książka, która mimo krytyki22 – jak wskazują do dzisiaj badacze – „nie utraciła swojej 
aktualności”23. Jaspers doszedł w niej do przekonania, iż nie ma prawa natury ani prawa 
historii, które określiłyby bieg wydarzeń, zaś przyszłość zależy od czynów i odpowie-
dzialności jednostek. W ten sposób człowiek swoją teraźniejszością wywiera wpływ na 
przyszłość. Wielkie znaczenie ma więc jego sposób życia, a także podejmowane decyzje 
i działania, jego dzień powszedni oddziałuje bowiem na przyszłość.

Drugim istotnym dla Jaspersa zagadnieniem stał się problem moralnych aspektów 
polityki, czemu poświecił swoje fi lozofi czne dociekania. Z zakresu myśli politycz-
nej szczególnie zajęły go: koncepcja obywatelstwa światowego oraz prawa i wolno-
ści człowieka. Ostatecznie ze studiów nad historią fi lozofi i wyprowadził wnioski: „nie 
ma fi lozofi i bez politycznych konsekwencji” oraz „nie ma wielkiej fi lozofi i bez myśli 
politycznej, nie wyłączając wielkich metafi zyków”24. O tym, czym jest dana fi lozofi a, 
przekonujemy się w jej politycznych przejawach. Celem Jaspersowskich studiów było 
odnalezienie wspólnego fundamentu dla fi lozofi i i polityki, tak aby tworzyły organiczną 
całość. Filozofi a nie jest taką podstawą, ponieważ zajmuje się prawdą. Filozofi a nie jest 
też podrzędna wobec polityki, ponieważ polityka jest nastawiona na praktykę, na to, co 
konkretne. Ostatecznie zajmowało go określenie granic autonomii fi lozofi i wobec po-
lityki oraz zagadnienie stosowania osiągnięć fi lozofi i w dziedzinie polityki. Konkluzja 
Jaspersa była w tej kwestii następująca:

Synteza fi lozofi i i polityki ma polegać na połączeniu i wzajemnym oddziaływaniu – tego, co ogól-
ne, i tego, co konkretne – ogólnych przekonań i twierdzeń światopoglądowych, antropologicznych 
i etycznych oraz konkretnych działań politycznych aż do działań dnia codziennego25.

Jaspers nie ukrywa, że również jego fi lozofi a wiele zyskała dzięki konotacjom z po-
lityką. Konkluzje Jaspersa zyskują na sile, gdy ma się świadomość stosunku narodowe-
go socjalizmu (i bolszewizmu) do klasycznej tradycji fi lozofi cznej, w której widziano 
śmiertelnego duchowego wroga.

22 Zob. M. Dufrenne, P. Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris 1949.
23 S. Borzym, Posłowie. Obecność transcendencji i nieustające ryzyko [w:] K. Jaspers, O źródle i celu 

historii, przeł. J. Marzęcki, Kęty 2006, s. 267.
24 K. Jaspers, Autobiografi a..., s. 84.
25 F. Zawadzki, Filozofi a a polityka..., s. 252.
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